
GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSAANWIJZING 
REAL 2000  

Doc. 20-08324-NL-02
Artikelnr. 803418
Gewijzigd op 2020-12-04
Geldig vanaf 2003-04-01

Mercado Medic AB Telefoon en fax E-mail en internet 
Tryffelslingan 14 Tel.  +46 8 555 143 00 E-mail info@mercado.se
181 57 Lidingö, Zweden Fax  +46 8 555 143 99 Internet www.mercado.se

REAL 2624 REAL 2625

REAL 2011 REAL 2015

REAL 2000 is voor mensen heup, knie of enkel moeten ontlasten bij staande werkzaamheden en voor mensen
met zittend werk in een voorovergebogen stand. Ontlast de rug. 
De REAL-stoel is conform de hieronder gespecificeerde modelaanduidingen voorzien van CE-markering in 
overeenstemming met de voorschriften van de Geneesmiddelenraad voor medische hulpmiddelen LVFS 2003:11 
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BELANGRIJKE INFORMATIE EN KLASSE

•  Max. gebruikersgewicht REAL 2000: 130 kg. 
•  De stoel moet in de beoogde doos op een pallet worden vervoerd. Moet binnen worden opgeslagen op ten minste  
 +10ºC.
•  Dit symbool waarschuwt voor beknellingsrisico.

De REAL-stoel heeft verwisselbare onderdelen, accessoires en functies met afstelmogelijkheden voor individuele 
aanpassingen. De stoel mag alleen worden gebruikt door de persoon voor wie deze bestemd is en alleen voor het 
bedoelde gebruik. De stoel is bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan water, andere 
vloeistoffen of chemicaliën. Ook te hoge warmte of langdurige en intensieve zonneschijn of andere straling is niet 
goed. De stoel mag alleen worden uitgerust met accessoires of onderdelen die zijn goedgekeurd door Mercado Medic 
AB. Om de CE-markering te behouden, mogen er zonder toestemming van Mercado Medic AB geen aanpassingen of 
wijzigingen worden doorgevoerd http://www.mercado.se/pdf/swe/3/anpassning.pdf. Reparaties en andere technische 
maatregelen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personeel dat daartoe door Mercado Medic AB bevoegd is. 
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de stoel gaat gebruiken.

!

!

!

!!

CONTROLEPUNTEN VOOR GEBRUIK 
 
1. Plaats de rug-/buikkolom in de beoogde beugel en vergrendel de knop die bedoeld is voor de hoogteverstelling van de  
 rug-/buiksteun. 
2. Monteer de remhendel in de beoogde beugel (rechter- of linkerkant).
3. Alle knoppen en draaiknoppen moeten worden aangedraaid voordat u in de stoel gaat zitten. 
4. De stoel moet altijd geremd zijn als u gaat zitten of opstaat. 
5. Voordat u de stoel gaat gebruiken, moet u de zithoek goed vastmaken. Draai de zitting regelmatig aan.

LEER UW REAL 2000 KENNEN
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VERWACHTE LEVENSDUUR

De verwachte levensduur van het product is 10 jaar wanneer het wordt gebruikt volgens de instructies in deze handleiding. 
De productiedatum van het product is samen met het serienummer te vinden op een van de zilverkleurige etiketten op 
het onderstel van het product, dat is gemarkeerd met Lev/Del. Het wordt weergegeven in het formaat JJWW (jaar- en 
weeknummer).

Als gebruiker van het product dient u contact op te nemen met uw voorschrijver, thuiszorgwinkel of distributeur als het 
product slechtere of gewijzigde prestaties vertoont.

Na de verwachte levensduur is het belangrijk dat een algemene beoordeling van het product wordt gemaakt voordat het 
gebruik wordt voorgezet. Na de verwachte levensduur kan Mercado Medic AB de geschiktheid en veiligheid van het product 
niet garanderen, omdat Mercado Medic AB geen controle heeft over hoe het product is gebruikt en of het versleten is. De 
algemene beoordeling van het product moet door de zorgorganisatie worden uitgevoerd als het product is voorgeschreven, 
en moet in ieder geval rekening houden met de manier waarop het product is gebruikt, in welke staat het product en de 
componenten verkeren, of het product is gereviseerd en service heeft ondergaan, wanneer dit is gedaan, wat op die momenten 
is hersteld en de reden voor de maatregelen.

Op die markten buiten Zweden en Noorwegen waar het product in voorkomende gevallen rechtstreeks door de distributeur 
aan de gebruiker wordt verkocht en waar men dus niet over een verantwoordelijke voorschrijver beschikt, wordt periodiek 
onderhoud uitgevoerd volgens de instructies in het hoofdstuk Revisie en Service, naast de hierboven genoemde algemene 
beoordeling.

Na de verwachte levensduur kan Mercado Medic AB niet garanderen dat reserveonderdelen kunnen worden geleverd. De CE-
markering wordt niet beïnvloed door de verwachte levensduur.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Neem de stoel regelmatig af om deze vrij te houden van 
stof en vuil. 

De bekleding kan gewassen worden met een 
schuimreiniger: 
1. Verwijder vuil, kruimels en dergelijke.  
2. Breng een dunne laag schuim aan, wrijf het schuim  
 gelijkmatig uit met een vochtige doek.  
3. Wrijf na met een schone en licht vochtige doek.  
4. Stofzuig grondig als alles is opgedroogd. 

De zitting, rugleuning en andere onderdelen met 
vulling zijn uit functionele overwegingen niet gemaakt 
van gesloten materiaal. Vervang bij revisie de gevulde 
onderdelen omwille van de hygiëne. Het liftsysteem moet 
regelmatig worden gecontroleerd op stof, vuil en stabiliteit: 
Zet de zitting in de hoogste stand. Maak schoon met 
een doek. Gebruik geen water of oplosmiddel. Smeer de 
cilinder vervolgens met een dunne laag smeervet op basis 
van teflon of silicone.

Brandbaar: 
•  Zitting
•  Rug
•  Armsteunen
•  Neksteun
•  Overige gevulde onderdelen verkocht door Mercado  
 Medic AB

Elektrisch afval: 
•  Motoren
•  Kabels
•  Besturingssysteem

INSTRUCTIES VOOR AFVOEREN

Metalen: 
•  Frame
•  Elektrische automatische liften
•  Gaszuigers
•  Gasveren
•  Stoelkruis
•  Rugkantelmechanisme
•  Breedteverstelling en armsteunmechanisme
•  Overige metaaldelen van producten verkocht door Mercado  
 Medic AB 

LET OP! Accu’s moeten separaat worden aangeboden.
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REVISIE EN SERVICE

1. Fix automatische lift 
 1. werking / reiniging
 2. smering
 3. bevestiging / nadraaien

2. Bevestiging 
 1. werking /bevestiging
 2. plastic bussen / smering
 3. complete onderdop
 4. rot.schijf / bevestig. / funct.

3. Onderstel
 1. lasnaden

4. Zitkruis
 1. mechaniek / lasnaden
 2. schroefverb. / nadraaien
 3. plastic doppen / bussen
 4. zitting / reiniging / vervangen 

5. Zittingkanteling
 1. slijtage bewegende delen
 2. handmatig kantelen /  
 vergrendelen
 3. beweging / smering 

6. Rugmechanisme
 1. werking / slijtage
 2. bevestiging / nadraaien
 3. plastic doppen / bussen
 4. rugleuning / reiniging / vervangen 

7. Opklapbare armsteunen (optioneel)
 1. werking / slijtage
 2. plastic doppen / bussen
 3. platen armst. / reinig. / vervangen
 4. hendel onder armst. / werking
 5. best.kast / joystick / laadcont. 

8. Zwenkwielen (optioneel)
 1. zwenkwiel / wielvormige voet  
 optioneel

9. Bekledingsaccessoires 
 1. overtrek 

10. Reiniging
 1. statief
 2. gevulde onderdelen
 3. overige mechanica

11. Rem
 1. werking / lifthoogte
 2. werking / lagers
 3. slijtage remblokje
 4. remhendel

Vermijd hogedrukreiniging, dit dringt 
onder andere de lagers binnen en 
zorgt voor onnodige slijtage.

 ! Belangrijke informatie voor revisie en service van de REAL 2000 (hierna het Product genoemd):

 -  Het product heeft geen periodiek onderhoud nodig in gevallen waarin er een verantwoordelijke voorschrijver in 
de gezondheidszorg is. Op die markten buiten Zweden en Noorwegen waar het product in voorkomende gevallen 
rechtstreeks door de distributeur aan de gebruiker wordt verkocht en waar men dus niet over een verantwoordelijke 
voorschrijver beschikt, dient het periodieke onderhoud om de twee jaar te worden uitgevoerd volgens de punten 
1-11 in dit hoofdstuk gedurende de gehele levensduur van het product.

 - Tijdens service en revisie moet een grondige visuele inspectie worden uitgevoerd op de belangrijkste onderdelen 
van het product om de veiligheid van de gebruiker te garanderen. Deze omvatten frame, liften, stoelkruis, 
rugkantelmechanisme en breedteverstelling voor armsteunen. De controle moet lasnaden, afsluitbare functies en 
instellingen omvatten.

 - Het is verboden voor de gebruiker om in het product te zitten tijdens revisie-, service- of 
onderhoudswerkzaamheden.

 - Gebruik geen hogedrukreiniger om het product schoon te maken.

 - Als het product slechte remprestaties heeft, moet behalve de conditie van de remvoeten ook de balans van het 
frame worden gecontroleerd. Als het product in ongeremde positie niet op alle vier de wielen staat, moet het product 
onmiddellijk buiten gebruik worden genomen. Controleer onbalans op verschillende plaatsen en richtingen om uit te 
sluiten dat de onbalans niet te wijten is aan de vloer.
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RICHTLIJN VOOR INDIVIDUELE AANPASSINGEN VAN DE PRODUCTEN VAN MERCADO MEDIC AB

Aanpassingen mogen alleen uitgevoerd worden door personeel dat opgeleid is door Mercado Medic AB voor 
onderhoud en revisie. Artikelen op de lijst met actuele combinatieovereenkomsten op  
www.mercado.se/mercado-dokument  mogen gemonteerd worden met behoud van de CE-markering van 
Mercado Medic AB. Indien een artikel gewenst is dat niet op de lijst met actuele combinatieovereenkomsten 
staat, neemt daartoe geautoriseerd personeel van de klant contact op met Mercado Medic AB voor schriftelijke 
goedkeuring. 

Artikelen die beoordeeld moeten worden, moeten fysiek opgestuurd worden naar Mercado Medic AB door 
de klant of de leverancier van het artikel in kwestie. Mercado Medic AB neemt vervolgens contact op met de 
leverancier van het artikel in kwestie om te vragen of er mogelijk een combinatieovereenkomst is, dan voert 
Mercado Medic AB een risicoanalyse uit van het gewenste artikel. Wanneer de risicoanalyse uitgevoerd is, ontvangt 
de klant een schriftelijk rapport.

Stoelen die in overeenstemming met onderstaande punten aangepast zijn, moeten door Mercado Medic AB 
geverifieerd worden zodat Mercado Medic AB de productaansprakelijkheid blijft houden.

• Gevulde onderdelen, zoals zittingen, rugsteunen, armsteunen, zijsteunen, rompsteunen en neksteunen 
mogen aangepast worden indien de bestaande buitenmaten van het product niet overschreden worden. 

• Het zwaartepunt van het hefmechanisme moet behouden blijven/gecentreerd worden voor de best 
mogelijke werking.

• Gevulde onderdelen moeten voldoen aan geldende ontvlambaarheidseisen en andere milieunormen.

• Oppervlakken die worden belast met aanzienlijke verticale krachten mogen niet buiten het oppervlak 
(basis) komen dat wordt gevormd door de wielcentrumpunten.

Wanneer deze richtlijnen worden gevolgd, behoudt Mercado Medic AB de productaansprakelijkheid voor het 
product.

Producten die door de zorg speciaal worden aangepast buiten de richtlijnen van Mercado Medic AB waarbij de 
zorg ook de productaansprakelijkheid overneemt, kunnen worden hersteld naar de oorspronkelijke staat. Dit moet 
worden uitgevoerd door een geautoriseerde monteur, erkend door Mercado Medic AB. Mercado Medic AB neemt 
de productaansprakelijkheid dan weer over conform CE-markering 93/42 EEG; de Richtlijn betreffende medische 
hulpmiddelen MDD.

Neem bij vragen over (speciale) aanpassingen contact op met Ronny Fogelqvist:  

Tel  +46 (0)708 27 96 14 

E-mail  ronny.fogelqvist@mercado.se
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STOELHOOGTE EN ROTATIE-ONTGRENDELING

REM

LET OP! Controleer of het rotatieslot vergrendeld is.
Als de rotatie vergrendeld is moet u voorzichtig zijn wanneer 
u in en uit de stoel gaat.

BEDIENING

1. Zithoogte. Gasveer – breng de hendel omhoog.
 De zitting mag niet worden belast wanneer deze omhoog wordt  
 gezet.
2. Draai tegen de klok in om los te maken, met de klok mee om te  
 vergrendelen. 

LET OP! De stoel moet altijd geremd zijn als u gaat zitten 
of opstaat. De rem moet regelmatig worden gecontroleerd. 
Bij slijtage moet het rubberen remblokje worden vervangen. 
De remfunctie kan op oneffen oppervlakken minder goed 
functioneren. 

ER ZIJN DRIE SOORTEN REMMEN:
remhendel en voetrem.

BEDIENING

1. Remhendel - beweeg hendel naar voren.
2. Voetrem - druk het pedaal naar beneden.

RUG-/BUIKMECHANISME 

BEDIENING

1. Hoogte.
2. Hoek van het mechanisme.
3. Hoek van de rug-/buikplaat.

1

1
1

1

1

1

3

2

2

ZITTINGKANTELING

LET OP! Voordat u de stoel gebruikt, moet u de zitting 
stevig vergrendelen.
Draai de zithoek regelmatig vast.

BEDIENING

1. Zithoek. Draai de knop los, stel de gewenste kantelhoek in. 
 Draai de knop vast.

2
2

1

3

2
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Mercado Medic AB Telefoon en fax E-mail en internet 
Tryffelslingan 14 Tel.  +46 8 555 143 00 E-mail info@mercado.se
181 57 Lidingö, Zweden Fax  +46 8 555 143 99 Internet www.mercado.se

NEEM CONTACT OP MET MERCADO

Hoofdkantoor
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö, Zweden 

Postadres

Box 1074, 181 22 Lidingö, Zweden

Kantoortijden: Ma-vr 08.00-16.30 uur 

Tel. +46 (0)8-555 143 00

Fax: +46 (0)8-555 143 99

E-mail: info@mercado.se

Service en technische ondersteuning
Box 1074, 181 22 Lidingö, Zweden

Service is telefonisch bereikbaar ma-vr 

08.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur.

Tel. +46 (0)8-555 143 08

Fax: +46 (0)8-555 143 99

Mobiel: +46 (0)70-550 63 98, +46 (0)70-894 63 68

E-mail: service@mercado.se

[Plaats voor productetiket met serienummer.]


